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SLŮVKO
V evangeliu jsme slyšeli: „když se svítilna
rozsvítí, nestaví se pod nádobu…“ Co se
stane, když dáme svíčku pod sklenici?
Zhasne. Proč? Jak ještě může plamen
svíčky zhasnout?
Plamen je také symbolem naší
víry. Při našem křtu byla zapálena od
paškálu křestní svíce a do našeho života
vstoupilo světlo Kristovo. Chránit plamen
víry není vůbec snadný úkol. Co může
„sfouknout“ naši víru? (hřích, špatní
kamarádi,
závislost,
neodpuštění,
nenávist, nevěra/nevíra, ďábel…). Když
stojíme sami se zapálenou svící, snadno
nám ji může vítr nebo někdo jiný
sfouknout. Pokud, ale držíme zapálenou
svíci a okolo nás jsou další lidé, kamarádi,
kteří nám pomáhají, už sfouknutí svíčky
není tak jednoduché a světlo je více
chráněné. Kdo nebo co vám v životě takto
podobně pomáhá chránit plamen víry?
(rodiče, kněz, dobří přátelé, společenství,
kmotři, Anděl strážný, Panna Maria,
křestní + biřmovací patron, modlitba,
Písmo, svátosti…) Tak teda bojujme a
chraňme si svůj plamen. Využívejme
pomoci druhých a pomáhejme si
navzájem. Aby nám plamínek nikdo
nesfoukl a abychom si ho ani my sami
nesfoukli.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
Úkol č. 1: Otázky k příběhu při
katechezi:
1. O čem byl příběh?
2. Kdo v něm vystupoval?
3. Kdo byl světlem pro ostatní?
Úkol č. 2: Práce s přílohou prac.
listu:
1. Domaluj svíci plamen.
2. Okolo plamínku svíčky nalep proužky
papíru jako paprsky. Do paprsků pak
napiš, co znamená být světlem pro okolí a
jakým konkrétním způsobem to můžeme
uskutečňovat.
ŽIVOT V CÍRKVI
Pospolitost oživována
láskou – I. část
Pospolitost křesťanů
se tedy rodí ze slova Božího a zapouští své
kořeny do velikonočního tajemství. Je tu
však
třetí
složka,
která
vytváří
společenství: je to „láska vlitá nám do
srdce skrze Ducha Svatého“ (Řím 5,5).

Vždyť co by bylo společenství bez lásky? Čím by bylo, kdyby se
neuskutečňovalo to, co koncil nazývá „zákonem“ nového Božího lidu: přikázání
milovat tak, jak sám Kristus miloval nás. Čím by bylo bez plného spojení s
vlastním biskupem, s všeobecnou církví?

Tato láska se však musí stát viditelnou. Musí pronikat a řídit všechny
oblasti života společenství. Duchovní spojení se musí stát spojením v celém
rozsahu života člověka, musí plodit věrohodně křesťanskou pospolitost. Je
důležité, aby se farnost stále více stávala střediskem sdružování, jak lidského, tak
křesťanského. To znamená, aby naplno uskutečňovala svou komunitární dimenzi.
Naše komunity jsou povolány k tomu, aby anticipovaly civilizaci lásky. To
znamená, že po příkladu prvotních křesťanských komunit mají uskutečňovat
společenské struktury koncipované duchem pokoje a vzájemného dávání i
solidaritu, která má ozdravit organismus společnosti, pospolitý duchovní život,
který je s to spojit lásku k Bohu s láskou k bližnímu.
Všechny tyto aspekty jsou nezbytné, ke zralosti společenství i k účinnosti
jeho svědectví. Dnešní svět, často Bohu vzdálený, se dívá více na skutky než na
slova. Ale i sám Kristus nás vede touto cestou: „Podle toho všichni poznají, že jste
mojí učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,35). Farnost je
výhradní místo, kde se má dávat toto svědectví, aby se i v naší době opakoval
zázrak prvních pospolitostí, zázrak nového života, nejen duchovního, ale i
společenského a dějinného. (pokračování příště).
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Rád Tě slyším …
Někdo tě už třikrát volal! Neslyšíš, že ti zase
zvoní mobil? – To je dobrý, to mě jen kamarádi
prozváněj. Někdo na mě myslí a to mi stačí; vím, že se mnou chtějí
mluvit, ale já nechci. Nemohu to zvednout, mám něco důležitějšího.
Podívám se, kdo mě volal, a mohu zavolat později. Volba je vždy na
mně. Potom mohu říci, že jsem to neslyšel, že jsem měl vypnutý zvuk,
omluvit se a říkat, jak „rád tě slyším“.
Ale co když to bylo volání poslední, touha po spojení s někým, kdo mě
vyslechne, poslední záchrana před zoufalým rozběhem hlavou proti zdi? Ale co
když to bylo jedinečné volání, nabídka vyrazit na vysněnou cestu – právě teď,
abychom stihli letadlo? Při zpětném volání už slyšíš jenom táhlé vyzvánění bez
odpovědi. Druhá strana už neodpoví. Špatně jsi vyhodnotil důležitost. Nebylo to
prozvánění jen tak, bylo to důležité volání, promarněná příležitost, která se už
nebude opakovat, která se nedá ničím dohnat. Každý den se ozývá tiché volání,
na které můžeš (a nemusíš) odpovědět. To tě volá Bůh k důvěrnému rozhovoru –
k modlitbě, to tě zve na neopakovatelnou dobrodružnou cestu dnem spolu s ním.
Možná myslíš, že jsi o nic nepřišel, že „svůj“ čas můžeš využít po svém, že se můžeš

pomodlit „potom“. Bůh je věrný! Ale náš čas ke spojení s ním není nekonečný.
Jednoho dne bys mohl překvapeně stát v místě bez signálu a bez Boha.
Pros o věrnost v modlitbě tu, která je Panna věrná. Ať ti pomůže vstupovat
do rozhovoru s Bohem pravidelně a na první cinknutí. S Ním nikdy čas neztratíš.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

ÚNOROVÁ LUŠTĚNKA
Jednou, když přišli Martin s Kájou na ministrantskou schůzku, se tvářil otec
Tomáš velmi ustaraně. „Právě mi telefonoval pan varhaník,“ řekl klukům, „že nemůže
skoro mluvit. Má nemocné hlasivky. Na varhany hrát při mši bude, ale zpívat
nemůže.“ „Mám zavolat naší Lídě?“ zeptal se Martin. „Chodí do sboru a často zpívá i
sóla. Myslím, že zazpívat ...“ (tajenka obrázkové doplňovačky). „To by bylo
výborné,“ zaradoval se otec Tomáš. „Tak jí, prosím, zavolej. Domluvíme hned
zkoušku ...“ (tajenka druhé luštěnky).

Pojmenuj správně obrázky. Každé třetí písmenko z názvů tvoří tajenku. Čti po řádcích.

Seřaď domy s písmenky podle čísel a vyjde ti druhá tajenka.

Autor: Iva Fukalová

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Osamělost nepřekonáme uzavřením se do sebe, ale voláním k Pánu, protože Pán
slyší volání těch, kteří se cítí osamělí.“
Tweet papeže Františka 3. 2. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Co volá programátor,
když se topí? F1, F1, F1!

Mezi horaly: „Neštěstí
nechodí po horách, ale
po lidech.“ „Aha, tak
proto mi tátu rozšlápl
Yetti.“

Ve čtvrté třídě ve Škvarnaničkách se ptá paní
učitelka: „Co je to hygiena, Jirko?“ „Hygiena
je... hygiena je, když se mejeme častěji, než je
to nutný.“

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé:
připnout si lyže, za druhé: spustit se po
svahu, a za třetí: naučit se chodit o berlích.

Voda je nejsilnější nápoj. Pohání i elektrárny.

MODLITBA

Pane Ježíši, chceme být světlem v naší rodině, ve
škole… Prosíme tě, pomoz nám, abychom chránili
plamen víry náš i ostatních. Amen.

BYL/A JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?
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